ZAŁĄCZNIK NR 1

.................................................................
Nazwa wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składając ofertę na zapytanie ofertowe nr 5/06/2018/BE na wykonanie usługi pn:
„ Użyczenie stanowiska do realizacji przyspieszonych badań trwałościowych 1 kpl. korpusu
układu napędowego zamontowanego na ciągniku rolniczym.” oświadczam/y, że:
1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy żadnej z
przesłanek zapisanych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawa zamówień publicznych,
2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 ust 1b,
tj.:
o kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
o sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
o zdolności technicznej lub zawodowej,
UWAGA:
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297
Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań

………………………………, dnia ……………
(miejscowość)

………………………………………..
czytelny podpis albo podpis i pieczątka

ZAŁĄCZNIK NR 2
.................................................................
Nazwa wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIAZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH
Składając ofertę na zapytanie ofertowe nr 5/06/2018/BE na wykonanie usługi pn:
„Użyczenie stanowiska do realizacji przyspieszonych badań trwałościowych 1 kpl. korpusu układu
napędowego zamontowanego na ciągniku rolniczym.”, oświadczam/y, że nie jestem(eśmy)
powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
UWAGA:
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297
Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań

………………………………, dnia ……………
(miejscowość)

…………………………….
czytelny podpis albo pieczątka

ZAŁĄCZNIK NR 3
……………………...
(miejscowość, dnia)
.....................................
(pieczęć Wykonawcy)
OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/06/2018/BE, oferujemy wykonanie
zamówienia polegającego na wykonaniu usługi pn: „Użyczenie stanowiska do realizacji
przyspieszonych badań trwałościowych 1 kpl. korpusu układu napędowego zamontowanego na
ciągniku rolniczym.”

Kwota netto:
…………………….
Podatek VAT: …………………….
Kwota brutto: …………………….
Termin realizacji zamówienia:

Osoba

upoważniona

…………………..

do

kontaktu

w

ramach

postępowania:

…………………………………………….
Email:………………………………………
Telefon……………………………………………..

………………………………………
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

ZAŁĄCZNIK NR 4
UMOWA wzór
zawarta w dniu …………. 2018 roku pomiędzy Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych
w Poznaniu ul. Starołęcka 31, wpisanym do KRS pod numerem 0000080154, zwanym dalej
Zamawiającym i reprezentowanym przez:
a

dr hab. inż. Jana Szczepaniaka, prof. nadzw. – Dyrektora Instytutu
mgr Dagmarą Milewską - Gł. księgową

……………………………….

z

siedzibą

w

………………………

wpisanym

do

………………………………………………………………………………………………………pod
numerem ……………….., zwanym dalej Wykonawcą i reprezentowanym przez:
- ……………………………...
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest:
a/ Użyczenie – na potrzeby Zamawiającego - stanowiska do realizacji przyspieszonych badań
trwałościowych 1 kpl. korpusu układu napędowego zamontowanego na ciągniku rolniczym
posiadających parametry wymienione w załączniku nr 1. Badania podzielone będą na 2 cykle tj.:
• wymuszanie obciążeń pionowych na kołach,
• wymuszanie obciążeń pionowych/poziomych wzdłużnych na TUZ.
b/ Udzielanie Zamawiającemu niezbędnej pomocy przy obsłudze stanowiska przez cały
okres prowadzenia badań.
c/ Kod CPV 73110000-6.
2. Stanowisko musi pozwalać Zamawiającemu na:
a/ zadawanie charakterystyk obciążeń przyłożonych w maksymalnie 5 punktach podparcia
ciągnika o parametrach sygnałów zadawanych w zakresie:
• maksymalna amplituda około +/-50 mm,
• częstotliwość od 1 do około 6 Hz (w zależności od stopnia przyspieszenia badań przy
uwzględnieniu możliwości aparatury badawczej),
• maksymalne przyspieszenia do osiągnięcia w punktach mocowania kół ciągnika do
około 50 m/s2.
b/ rejestrowanie naprężeń z około 30 punktów pomiarowych oraz przyspieszenia z około 5
punktów pomiarowych umieszczonych na badanym korpusie (rys.1). Ciągnik dostarczony

zostanie z zamocowanymi przez Zamawiającego czujnikami z wyprowadzonymi
określonymi w późniejszym czasie odpowiednimi przyłączeniami.
§2
Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie zgodnie umową i zapytaniem ofertowym,
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy a także zobowiązuje się do działania z najwyższą
starannością w celu zapewnienia wysokiego standardu świadczonej usługi.
§3
Termin realizacji zamówienia: …………………
§4
1. Wartość zamówienia strony ustalają na kwotę:
Netto:

VAT 23 %:

Brutto:

Słownie:
2. Cena obejmuje cały zakres zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Cena oferty jest ceną ryczałtową i
jest niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.
3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy, płatna będzie w terminie 14 dni od daty wykonania
podmiotowej usługi i dostarczenia faktury Zamawiającemu.
§5
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszystkie warunki określone przez
Zamawiającego w niniejszej umowie i zapytaniu ofertowym i gwarantuje i gwarantuje bezawaryjne
działanie przedmiotu zamówienia w okresie jego realizacji.
2. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie realizacji Wykonawca
zobowiązuje się do ich bezzwłocznego usunięcia, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia od daty
zawiadomienia o wadzie.
§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
- zwłokę w udostępnieniu przedmiotu umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto
za każdy dzień opóźnienia,
- zwłokę w usunięciu wad o których mowa w § 5 pkt 2 w wysokości 0,15% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
§7
W przypadku, gdy – niezależnie od postanowień § 6 - nie dojdzie do zawarcia umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn

leżących po stronie Dostawcy, zobowiązany jest On do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej w wysokości 10% wartości zamówienia.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na
zasadach ogólnych.
§8
Zmiany umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej.
§9
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
§10
Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle realizacji umowy, podlegają rozpatrzeniu przez Sąd
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

……………………………………..

ZAMAWIAJĄCY

…………………………………….
Dyrektor Instytutu

